DESCRIÇÃO TÉCNICA - Nº 14576980
GTRAT-SPM

ESCADA PLATAFORMA MÓVEL GRANDE
Código ERP 29050031-1
DESCRIÇÃO:
1.
Escada dotada de 7 (sete) degraus, constituída de estrutura, degraus e
plataforma em alumínio anodizado, para abrigar um operador.
2.
Deverá ter guarda corpo em volta da plataforma até a parte inferior da
escada, para proteger o operador.
3.
Deverá ser dotada de rodízios na parte posterior da escada, para
movimentação, conforme desenho. Os rodízios são utilizados para o traslado da
escada e em operação normal os rodízios não devem tocar o piso.
3.1.
Os dois rodízios devem ser ﬁxos de, no mínimo, 3” de diâmetro, com
revestimento em borracha termoplástica ou similar, com capacidade de, no mínimo,
35 Kg.
4.

Dimensões:

4.1.

Altura da plataforma: Cerca de 1.800 mm.

4.2.

Altura total: Cerca de 2.500 m.m

4.3.

Abertura da base: Cerca de 1.466 mm.

4.4.

Largura: Cerca de 500 mm.

4.5.

Plataforma: Cerca de 443 x 500 mm.

5.

A escada deve suportar carga de até 150 kg.

6.

Características técnicas

6.1.
As superfícies dos degraus e da plataforma devem ser antiderrapantes,
do tipo pés de galinha ou similar.
6.2.
A escada deve ser estável na posição de uso, com ponteiras
antiderrapantes nas extremidades da estrutura em contato com o piso de concreto.
6.3.
Deverá ser isento de defeitos de acabamento das peças, como rebarbas,
arestas vivas, remendos, empenamentos e outras imperfeições. Todos os parafusos,
porcas, arruelas, pinos que forem utilizados para a montagem e ﬁxação da escada,
devem ter tratamento contra corrosão
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